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Geachte leden van de raad,

Eind 2012 is in uw raad een motie aangenomen waarin u ons verzoekt tot de instelling van een gestructureerd overleg met
bewoners over te gaan.
Bij brief UIT00486 hebben wij u op 13 november 2013 bericht over ons voornemen om zowel bewoners als ondernemers te
betrekken bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van Nieuw Reijerwaard. Inmiddels is de manier waarop we de komende
jaren aan de orde geweest in ons DB en AB. We hebben daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij het in uw gemeente
geldende 'Afwegingskader voor Participatie in Ridderkerk 2010'. Het schema waarin de verschillende overleggen zijn
genoteerd is bijgevoegd.
De voorbereidingen voor de samenstelling en eerste bijeenkomsten van de overleggen met bewoners en met bedrijven lopen
inmiddels. De eerste bijeenkomsten zullen voor de komende zomer plaatsvinden.
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voor kennisgeving aannemen
afdoening door BenW
preadvies van BenW
advies van cie bezwaarschriften
betrekken bij latere besluitvorming raad,
BenW verstrekken procedurale informatie
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NIEUW REIJERWAARD
doel particpatie
| informatie algemeen
website
nieuwsbrieven
vragen via info@nieuwreijerwaard.eu
brieven op adres

informeren
informeren
informeren
informeren

overleggroep

2 keer najaar, 3 keer voorjaar
deelnemers: max 10 bewoners RSW
dirGRNR
verslaglegging GRNR
in eerste bijeenkomst worden kaders voor het
overleg vastgesteld, waaronder inpassingsplan.

vaak informeren
soms raadplegen
incidenteel advies vragen

inrichting groene zone

frequentie af te spreken / maandelijks
max 10 bewoners RSW (kan maar hoeven niet
dezelfde te zijn als de overleggroep)
in eerste bijeenkomst worden kaders voor
overleg vastgesteld, waaronder inpassingsplan

coproduceren

bewoners
bewoners RSW

landschapsarchitect GRNR
civiele kennis GRNR
verslaglegging GRNR

infobijeenkomsten
spreekuren keet

-

2 keer per jaar

informeren

wekelijks

informeren

bewoners in omgeving / relatie met andere overleggen
SvZ toelichten - als eerste agendapunt
5 keer per jaar
dir GRNR schuift aan

wijkoverleg Rijsoord
wijkoverleg Ridderkerk - W

5 keer per jaar
dir GRNR schuift aan

informeren
informeren

| bed rijven
bedrijven in het hele agro/vers/foodcluster
overleggroep

-

5 keer per jaar
nieuwe bedrijven in NR

vaak informeren
daarnaast raadplegen / advies
vragen

bedrijven BT-Oost en Veren Ambacht
vertegenwoordiger VBO Freshworld
GRNR: dir en acquisitie
uiteindelijk invoegen in parkmanagement

infobijeenkomsten

-

2 keer per jaar (voor- en najaar)
alle bedrijven in agro/vers/foodsector
informatieve en netwerkbijeenkomsten
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informeren
raadplegen

